SCORE 250 EC
Score 250 g/l k.e.
FUNGICIDAS
Veiklioji medžiaga:
Produkto forma:

difenokonazolas 250 g/l
koncentruota emulsija

Score 250 EC – sisteminio veikimo fungicidas skirtas, obelims ir kriaušėms apsaugoti nuo rauplių,
miltligės, alternariozės, gleivėtrūdės.
Skirtas profesionaliam naudojimui

APLINKAI PAVOJINGAS
DĖMESIO!
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų
pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Pakuotė:

250 ml

Registracijos Nr.:
Siuntos Nr.:
Pagaminimo data:
Galiojimo laikas:

0047F/00
žiūrėti ant įpakavimo
žiūrėti ant įpakavimo
3 metai

Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija
Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas
Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija
Importuotojai ir platintojai: UAB “Kustodija”, Laisvės pr. 117A, 2002 Vilnius, tel.( 8-5) 230 17 25;
UAB “Litagros chemija” Savanorių pr. 173, Vilnius, tel.( 8-5) 2 36 16 90
© Syngenta Crop Protection AG
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.
.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
VEIKIMO BŪDAS
Score 250 EC – sisteminio veikimo fungicidas obelims ir kriaušėms apsaugoti nuo rauplių, miltligės,
alternariozės, gleivėtrūdės. Produktas veikia sistemiškai, t.y. patekęs ant augalo įsiskverbia į jį, tolygiai
pasiskirsto audiniuose ir stabdo sterolų biosintezę grybo ląstelėse ir naikina patogeninių grybų haustorijas.
Veikia profilaktiškai ir gydo (naikina ligas, kai jos dar nėra smarkiai išplitusios). Veikia 10–14 dienų.
Apdorojus augalus produktu maždaug po 2 valandų lietus efektyvumui įtakos neturi.
NAUDOJIMAS
Augalas
Obelys ir kriaušės

Laikas
Pirmą kartą:
- prieš žydėjimą.
Antrą kartą:
- po žydėjimo.
Trečią ir ketvirtą kartą:
- po 10–14 dienų.

Preparato norma, l/ha
0,15–0,2

Pastaba:

Produktas naudojamas pačiu kritiškiausiu rauplėgrybio plitimo metu, kai infekcija jau plinta konidijomis.
Kad neišsivystytų atsparumas, produkto negalima naudoti daugiau kaip 4 kartus per sezoną. Nuo ligų
apsaugoti papildomai naudoti Chorus 75 WG ir kontaktinius fungicidus. Smarkiai plintant ligai intervalai
tarp purškimų sutrumpinami iki 10 dienų. Tinka integruotai augalų apsaugos sistemai.
FITOTOKSIŠKUMAS
Tinkamai naudojant nefitotoksiškas.
KARENCIJA
Nuo paskutinio purškimo iki vaisių skynimo turi praeiti ne mažiau kaip 20 dienų.
TIRPALO RUOŠIMAS
Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų. Pusę purkštuvo rezervuaro
pripildykite švariu vandeniu. Pildami produktą gerai suplakite ir reikiamą kiekį supilkite į purkštuvo
rezervuarą su vandeniu. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandenį ir vėl gerai išmaišykite.
VANDENS KIEKIS
600–1000 l/ha, geriausia naudoti vandens tiek, kad visiškai padengtų augalus, bet nenutekėtų.
APLINKOS APSAUGA
Neteršti vandens telkinių, geriamojo vandens šaltinių, maisto produktų ir pašarų produkto likučiais,
tirpalo likučiais ar vandeniu, naudotu purkštuvui ar pakuotei plauti. Tuščią tarą sunaikinti laikantis
galiojančių teisės aktų reikalavimų.
DARBŲ SAUGA
Saugokitės, kad tirpalo nepatektų ant odos, aprangos ar į akis. Nekvėpuokite išpurkšta dulksna. Naudokite
cheminėms medžiagoms atsparius apsauginius drabužius, pirštines, atitinkančias EN 374 standartą
(rekomenduotinos pirštinių izoliuojančios medžiagos pavyzdys: nitrilas, polivinilchloridas ("PVC" arba
"vinilas", neoprenas), akių bei veido apsaugos priemones. Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite.
Baigę darbą nusiprauskite vandeniu ir muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius. Po darbo aprangą
išplaukite, o asmenines apsaugos priemones išvalykite.

PIRMOJI PAGALBA
Veiklioji medžiaga priklauso triazolų cheminei grupei.
Sunegalavę baikite darbą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, parodykite etiketę.
Patekus ant odos, nusivilkite užterštus rūbus ir plaukite vandeniu ir muilu.
Patekus į akis, gerai praplaukite švariu vandeniu.
Įkvėpus produkto garų, išeikite iš užterštos zonos.
Prarijus – nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią pakuotę arba etiketę.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu 852362052
Avarijos atveju kreiptis į Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, UK, +44 1484 538 444
SANDĖLIAVIMAS
Sandėliuojama gerai ventiliuojamoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulęs spindulių, užrakinamoje,
atskirtoje nuo maisto ir pašarų patalpoje ne žemesnėje kaip -5oC bei ne aukštesnėje kaip +35oC
temperatūroje. Sandėliavimo trukmė – 3 metai neatidarytoje gamyklos pakuotėje.
TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę išplaukite tris kartus, paplavas supilkite į purkštuvą ir išpurkškite ant apdoroto ploto.
Tuščios pakuotės nenaudokite kitais tikslais.
Tuščią pakuotę sunaikinkite pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ
Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių ligų sukėlėjų rasių, kurioms produktas gali būti neefektyvus, todėl
gali būti derliaus nuostolių. Tokių rasių atsiradimo negalima prognozuoti. Nei gamintojas, nei jo
įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, paremtos gamintojo
dabartine patirtimi. Gamintojas garantuoja už produkto kokybę gamyklos pakuotėje, tačiau neatsako už
pasekmes, jei produktas netinkamai sandėliuojamas ir naudojamas.

